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BROKUŁ

Saint Eloi 450g
SZT.

Ukraińcy rejestrują się w gminach
Od ubiegłego tygodnia w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w naszym powiecie
mogą rejestrować się uchodźcy z Ukrainy. Głównie rejestrują się matki z dziećmi i kobiety z Ukrainy. Do tej pory (7.03.br) zarejestrowało się 315. Przypuszczać należy, że gdy
uciekający przed wojną dowiedzą się, że Kępińskie to region z najniższym bezrobociem
w Polsce, napływ ich będzie kilkukrotnie większy.
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Informacje

wiadomości
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie podsumowała 2021 rok

Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie
Wielkopolski

Strażackie
Łóżka dla pacjentów z COVID-19
podsumowanie roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonała podsumowania minionego roku.
W odprawie rocznej, która w związku z obostrzeniami epidemicznymi
odbyła się w formie wideokonferencyjnej, uczestniczyli włodarze samorządów powiatu kępińskiego oraz
przedstawiciele służb i instytucji.
Komendant powiatowy PSP w
Kępnie, st. bryg. Wojciech Grabarek, rozpoczął naradę od omówienia
spraw kadrowo-organizacyjnych. Na
koniec 2021 r. komenda posiadała
pełne zatrudnienie, tj. 50 funkcjonariuszy oraz 2 osoby w korpusie służby cywilnej.

zyskała 2 nowe samochody: średni
samochód ratowniczo-gaśniczy na
podwoziu renault oraz lekki samochód kwatermistrzowski – volkswagen transporter. Zakupiony został
również mobilny symulator zagrożeń
pożarowych domu jednorodzinnego.
Ponadto na terenie powiatu zakupione zostały 2 nowe średnie samochody
ratowniczo-gaśnicze: dla OSP Bralin
i OSP Perzów.
2021 rok to także działania prewencyjne. Po raz kolejny w ramach
akcji „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”
przeprowadzono
kampanię informacyjną na antenie
Radia SUD, połączoną z konkur-

7 marca br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 1600, w tym 843 łóżka są
zajęte (wzrost o 12 zajętych łóżek w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 106 łóżek, w
tym 37 zajętych (wzrost o 6 w stosunku do dnia poprzedniego), II poziom
zabezpieczenia szpitalnego – 1316
łóżka, w tym 706 zajętych (wzrost o
8 w stosunku do dnia poprzedniego),
szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich – 178
łóżek, w tym 100 zajętych (spadek o
2 w stosunku do dnia poprzedniego).
Ogółem wolnych pozostaje 757 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-

-CoV-2 wynosi 132, z czego 37 łóżek
jest zajętych (spadek o 3 w stosunku

do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi

6, z czego zajętych jest 0. W odniesieniu do poszczególnych poziomów
zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych łóżek respiratorowych przedstawia się następująco: II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 122 łóżka,
w tym 33 zajęte (spadek o 3 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital tymczasowy na MTP – 10 łóżek, w tym 4
zajęte (wzrost o 1 w stosunku do dnia
poprzedniego). Wolnych pozostaje 95
łóżek respiratorowych. Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 7 MARCA

– DO 9 MARCA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

53.547.442

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.544.385

Druga dawka

19.551.315

W pełni zaszczepieni

22.256.913

14.331
357
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka

220.344

Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

11.231.398
18.480

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Wszystkie	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
zakażenia		COVID/współistniejące
testy

Podsumowania dokonano
w trybie zdalnym

Następnie omówiono zakres
działalności operacyjnej. W 2021 r.
na terenie powiatu kępińskiego zanotowano 1153 zdarzeń, w tym 196 pożarów, 863 miejscowe zagrożenia i 94
alarmy fałszywe. Najwięcej zdarzeń
odnotowano na terenie gminy Kępno.
Najbardziej charakterystyczne zdarzenia w minionym roku to wybuch
gazu w budynku mieszkalnym w Trębaczowie oraz pożar budynku gospodarczego w miejscowości Trzebień.
Działalność
kontrolno-rozpoznawcza w minionym roku to realizacja w sumie 136 kontroli obiektów
na terenie powiatu, w tym 43 odbiory
techniczne nowych budynków. Nałożono 52 decyzje administracyjne, nakazujące usunięcie uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz
wydano 15 postanowień w zakresie
gospodarki odpadami.
W 2021 r. kępińska komenda po-

sem, w którym do wygrania było
100 czujek dwusensorowych, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Kępnie. Prowadzono działania
również w ramach akcji „Bezpieczne
lodowiska”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Wraz ze
starostwem powiatowym w Kępnie
oraz Komendą Powiatową Policji w
Kępnie współorganizowano rajd pn.
„Pijany życiem”, promujący zdrowy
i aktywny tryb życia bez nałogów i
uzależnień.
Komendant KP PSP w Kępnie
podczas spotkania przedstawił też
plany na bieżący rok. Do nich zaliczył
m.in. pozyskanie nowego samochodu
operacyjnego, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku komendy
oraz zakup nowego zestawu narzędzi
hydraulicznych.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
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9 lutego 2022 r.

55
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1
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203
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49

6

0

0/0

144

58			
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11 lutego 2022 r.

69

7

1

1/0

180

71			

1002

12 lutego 2022 r.

43

4

1

0/1

138

60			

480

13 lutego 2022 r.

28

2

0

0/0

79

61			

441

14 lutego 2022 r.

17

2

0

0/0

87

63			

385

15 lutego 2022 r.

8

0

0

0/0

107

56			

397

16 lutego 2022 r.

29

4

0

0/0

144

40			

378

17 lutego 2022 r.

26

1

1

0/1

119

58			

387

18 lutego 2022 r.

26

3

0

0/0

94

57			

397

19 lutego 2022 r.

29

3

2

1/1

116

46			

374

20 lutego 2022 r.

19

1

0

0/0

58

70			
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21 lutego 2022 r.

7

3
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47			
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1
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0/0

110

54			

306

23 lutego 2022 r.

29

3
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9

1
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4

0

0/0
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14

2

0
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54
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1 marca 2022 r.
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27			
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2 marca 2022 r.
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2

1

1/0
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3 marca 2022 r.

3

0

0

0/0

58
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4 marca 2022 r.

13

2

0

0/0

125
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0
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Informacje
Powiat Kępiński nagrodzony w konkursie „Zdrowy samorząd” za projekt „Pijany życiem”

Powiat laureatem konkursu

3 marca br. w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Gala VII Kongresu
Wyzwań Zdrowotnych, podczas której poznano werdykt jurorów w konkursie „Zdrowy samorząd”. Celem
konkursu był wybór i nagrodzenie
jednostek samorządu terytorialnego,
które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych,
edukacją zdrowotną i profilaktyką
wybranych chorób oraz czynników
ryzyka. Do organizujących konkurs
„Zdrowy samorząd” – PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn
„Rynek Zdrowia” – wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych,
realizowanych przez samorządy.
Do 14 lutego br. czytelnicy portali
w głosowaniu internetowym mogli
wybierać najciekawsze, ich zdaniem,
programy profilaktyczne, realizowane przez gminy, powiaty i województwa. Łącznie oddano ponad 15 tysięcy głosów.
Wśród laureatów V edycji konkursu w kategorii „Zdrowy powiat” znalazł się Powiat Kępiński – za realizację projektu pn. „Pijany życiem”. Ten
projekt profilaktyczny, zrealizowany

przez Powiat Kępiński w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji
w Kępnie oraz Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dotyczył profilaktyki uzależnień
oraz propagowania zdrowego stylu
życia. Celem projektu „Pijany życiem” było dostarczenie uczestnikom
rzetelnej wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą używki oraz pokazanie kruchej granicy,
której przekroczenie oznacza nawet
nieświadome wejście w uzależnienie. Realizacja projektu miała na
celu zachęcić młodzież i rodziców do
sięgania po pomoc, obserwowania i
zwracania uwagi na problem, który
realnie istnieje, gdzie należy reagować na nawet najmniejsze symptomy.
Projekt miał również na celu zwiększenie świadomości dotyczącej szkód
(negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne
– NSP, pozamedyczne stosowanie
produktów leczniczych, np. leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie
postaw i zachowań prozdrowotnych
je eliminujących poprzez działania z

zakresu promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej osób dorosłych, dzieci i
młodzieży. Projekt, poprzez ukazanie
negatywnych skutków zdarzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu
i substancji psychoaktywnych, miał
na celu uświadomienie odbiorcom
skali negatywnych zjawisk związa-

holu i środków psychoaktywnych. W
spotkaniach z terapeutą uzależnień
uczestniczyło 395 osób, z psychologiem – 372, z ratownikiem medycznym – 349, z funkcjonariuszem policji – 260 osób.
Nagrodę w trakcie uroczystej
gali odebrał starosta kępiński Robert
Kieruzal, któremu towarzyszyli:
członek Zarządu Krystyna Możdżanowska, komendant powiatowy
Policji w Kępnie mł. insp. Mirosław
Józefiak, zastępca komendanta po-

Przdstawiciele powiatu
kępińskiego odebrali nagrodę

nych z używkami oraz wskazania
ogromu kosztów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z ich neutralizacją, jak również
obrazowe działanie profilaktyczne,
mające zapobiegać używaniu alko-

wiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie st. kpt. Jarosław
Kucharzak oraz grupa pracowników
Starostwa Powiatowego w Kępnie,
odpowiadająca za przygotowanie i
realizację projektu „Pijany życiem”.

Ponadto podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych ogłoszono laureatów czwartej edycji
Nagrody Animus Fortis („Mężny
Duch”), ustanowionej przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Nagroda przyznawana jest w
dwóch kategoriach: indywidualnej i
instytucjonalnej. Kapituła Nagrody
Animus Fortis honoruje w ten sposób osoby i instytucje, mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany
oraz kształtowanie wizerunku służb
ratowniczych. W kategorii indywidualnej odznaczony został mł. ogn. Tomasz Molenda – ratownik z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie,
który uratował motoparalotniarza,
pod którym załamał się lód na Jeziorze Jezuickim w Pieckach niedaleko
Bydgoszczy. W kategorii instytucjonalnej odznaczona została Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej
za działania gaśnicze poza granicami
państwa w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (polscy
strażacy i policyjni lotnicy z pomocą
Turcji w gaszeniu pożarów; działania
ratowniczo-gaśnicze polskich strażaków PSP w Grecji). Nagrodę w
imieniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.
Andrzeja Bartkowiaka odebrał śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski.
Oprac. KR

FIRMA POLSERWIS WOJCIECH LIEBNER
ZDOBYWCĄ TYTUŁU KOBALTOWY HIT 2021
za kompleksowość oferty usług instalacyjnych w zakresie procesu inwestycyjnego, opartej na doświadczeniu
zawodowym, profesjonalizmie i efektywności świadczenia usług

Finałowa gala konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT-u Regionów 2021 – Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej
już za nami. Odbyła się 27.02.2022 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W imieniu firmy
POLSERWIS Wojciech Liebner tytuł
Kobaltowy HIT 2021 za kompleksowość oferty usług instalacyjnych
w zakresie procesu inwestycyjnego,
opartej na doświadczeniu zawodowym, profesjonalizmie i efektywności
świadczenia usług odebrał właściciel firmy - Wojciech Liebner wraz z
małżonką Haliną. Kapituła konkursu
Gospodarczo-Samorządowego HIT-u
Regionów, przyznając ten tytuł, doceniła najwyższą jakość wykonywanych
usług instalacyjnych. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem efektywnego zarządzania firmą, zaangażowania wszystkich pracowników,
innowacyjności i skuteczności w prowadzeniu biznesu. Otrzymany tytuł
jest impulsem do dalszych prężnych
działań na rzecz rozwoju firmy.
Głównym celem konkursu jest
propagowanie idei przedsiębiorczości,
wysokiej jakości produktów oraz dobrych wzorców zarządzania firmą, a
laureaci stanowią wizytówkę gospodarczą swojego regionu.
Gala konkursu została przygotowana w pełni profesjonalnie, zapewniając uczestnikom wachlarz wrażeń
w postaci nagród i wyróżnień, jak
również bogatej oprawy artystycznej,
która dodała blasku całemu przedsięwzięciu. Na wstępie ze sceny witała gości orkiestra dęta z Szamocina,
ich różnorodny repertuar oraz profesjonalne wykonanie, gdzie muzyka
filmowa przeplatała się z rockowymi „kawałkami”, została nagrodzona
burzliwymi brawami. Zespół ESEMES oraz Boogie Boys dopełnił całości, a tło taneczne w wykonaniu mistrzów Polski zespołu SwingStepPL było „wisienką na torcie”.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

POLSERWIS Wojciech Liebner to profesjonalna firma instalacyjno-budowlana, działająca na rynku od 2002 r. Z zaangażowaniem realizuje najbardziej odpowiedzialne przedsięwzięcia instalacyjno-budowlane, stale podnosząc jakość wykonywanych usług. Strategia rozwoju firmy ukierunkowana
jest na udział w przedsięwzięciach wymagających doświadczenia, a przede
wszystkim wiedzy technicznej na najwyższym poziomie. Dostosowuje usługi do potrzeb każdego inwestora indywidualnie. Stale monitoruje zmieniający się rynek branży budowlanej, aby móc zaproponować tylko najlepsze
rozwiązania.
Wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta i zrozumieniem jego
potrzeb. Dysponuje fachową wiedzą oraz sprawdzonymi ekipami fachowców.
Wykonując usługi, stosuje materiały najwyższej jakości, dzięki czemu realizowane inwestycje oraz usługi pozostają na najwyższym poziomie, a gotowe realizacje odznaczają się wysoką estetyką oraz komfortem użytkowania. To wszystko sprawia, że jako firma hydrauliczna jest szczególnie ceniona przez klientów.
Praca jest jej pasją. Dba o każdy szczegół i dokłada wszelkich starań, aby
efekty wykonywanych usług były zgodne z oczekiwaniami klientów.
Firma POLSERWIS Wojciech Liebner stawia na profesjonalizm, dlatego
od lat konsekwentnie rozwija kadrę pracowniczą poprzez budowanie profesjonalnego zespołu fachowców. Dysponuje sprzętem najwyższej jakości, co
pozwala wykonywać usługi profesjonalnie, terminowo i rzetelnie.
ADRES FIRMY/ ADRES BIURA:
63-600 Kępno, ul. Osińska 44
tel. 62-78-10-000
kom. 501-078-112
e-mail: polserwis@kepno.net
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historia

Polak, katolik, mąż i ojciec, lekarz i działacz niepodległościowy w wielkopolskim Gostyniu, oficer armii niemieckiej I wojny światowej, lekarz wojskowy,
uczestnik walk z Rosją, inwalida wojenny, mieszkaniec Poznania…

Płk dr medycyny Paweł Orszulok, uczestnik walk
o niepodległość Polski, rodem z Bralina – część II

W 1909 r. Paweł Orszulok wyje- polsce (gm. Orchowo, pow. Słupca),
bandyci będą musieli zapłacić bochał z gościnnej Bawarii i zamieszkał gdzie obecnie stoi zadbany pałac z
haterskiej Ukrainie za straty ludnow wielkopolskim Gostyniu. Praco- epoki. Po wkroczeniu Niemców na
ściowe i materialne zadawane przez
wał tam jako lekarz, ale też prowa- Pomorze J. Hoppe został aresztowatych Azjatów z bestialskim uporem.
dził działalność niepodległościową, ny, a następnie zamordowany podczas
Tymczasem dziś, w ramach słynnego
za co został „praworządnie” ukarany „makabrycznej nocy” (inaczej „krwaz toporności pruskiego humoru czy
przez Prusaków w 1912 r. grzywną wej niedzieli”) 22/23 października
poważniej – niedotrzymywania sło30 marek. Bezpośrednim powo- 1939 r. w Inowrocławiu wśród 56 polwa, Niemcy w pozornej pomocy waldem kary było założenie wspólnie skich ofiar pruskiej demokracji. Tymczącym dorzucili do starych hełmów
z innymi miejscowymi patriotami czasem potomkowie niemieckich
dużo bardziej przedatowane rakiety,
Polskiego Koła Obywatelskiego, zbrodniarzy bronią się dziś rozpaczlipamiętające jeszcze NRD (Niemiecorganizacji o charakterze kulką Republikę Demokratyczną),
turalno-politycznym. Nasz boktórymi nie da się strzelać skuhater znalazł też czas na życie
tecznie nawet do wróbli, nie móosobiste i 31 października 1909
wiąc o rosyjskich samolotach, co
r. w par. kat. św. Małgorzaty w
w przypadku tych pierwszych
Kościelcu Kujawskim (obecnie
pozytywne, bo ekologiczne…
gm. Pakość, pow. Inowrocław,
Także jedynie połowiczne sankwoj. kujawsko-pomorskie) pocje bankowe pokazują niemieckie
ślubił Wandę Hoppe (ur. 1890),
przywiązanie do interesów z bancórkę powstańca styczniowedycką Rosją. W Gostyniu rodzigo, szlachcica i administratora
na Orszuloków mieszkała przy
kilku okolicznych majątków
Lissauerstrasse 17. Dziś przy ul.
ziemskich, Antoniego i Wandy
Leszczyńskiej pod tym numerem
z d. Jasińska. Na miejscowym
nie ma żadnego budynku, tym
cmentarzu parafialnym, nieopobardziej z epoki, przebiega tam
dal grobowca rodu Hoppe, znajdroga. Tu urodziła 4 dzieci, które
duje się grób ojca śp. Prymasa
odbierał prawdopodobnie sam ojPolski, kardynała Józefa Glemciec. Najstarszy, Bogdan Marian
pa (1929-2013), Kazimierza
(1910-1911) przeżył niespełna 5
(1895-1950), powstańca wlkp. i
mies., Lech (Leszek) Adam ur.
górnika. Przyszły prymas uro1912 r. na początku lat 30-tych
dzony w sąsiednim Rycerzewie
mieszkał w Katowicach, Tarnowbył uczniem Szkoły Powszechskich Górach i studiował w Ponej w Kościelcu Kuj. Brat panny
znaniu, a w 1950 r. ożenił się w
młodej, Józef Hoppe (1886-1939)
Gdańsku. Jedyną córką była Barstudiował weterynarię i rolnicbara Kornelia, ur. 1913, po mężu
two na Uniwersytecie w MonaWysocka. Wreszcie najwybitniejchium i choć był o prawie dekadę
szy Wojciech Antoni (1917-2011),
młodszy od P. Orszuloka, przyprzed wojną student Wydziału
Wanda Hoppe, Inowrocław 1907 r. (archiwum synopuszczam, że nawiązali znajoOkrętowo-Lotniczego Wyższej
wej, dr med. H. Orszulok)
mość jeszcze w Bawarii. W okreSzkoły Technicznej w Wolnym
sie międzywojennym Józef, hodowca wie przed zapłatą nam odszkodowań
Mieście Gdańsku (obecnie Politechkoni i plantator buraków cukrowych za wymordowanie milionów Polanika Gdańska), pracownik gdyńskich
był właścicielem folwarku Czyste ków i kradzież oraz zniszczenie ich
stoczni: jachtowej i rybackiej, po wy(gm. i pow. Inowrocław). Tamtejszy mienia podczas blisko 6 lat okupacji.
buchu wojny obrońca Gdyni, podczas
dwór istnieje do dziś, choć wygląda Trzeba więc będzie ich do tego przeokupacji niemieckiej robotnik przyna opuszczony. Posiadał wtedy tak- konać, bo puste, jedynie słowne przemusowy, m.in. w stoczni rzecznej
że majątki ziemskie w Lucimiu na praszanie nie wystarczy, powinno się
w Głogowie, po wojnie absolwent, a
Pomorzu (gm. Koronowo, pow. Byd- jeszcze zadośćuczynić krzywdom,
następnie wykładowca Politechniki
goszcz) i w Skubarczewie w Wielko- tak samo jak współcześni rosyjscy
Gdańskiej i Wyższej Szkoły Mor-

Kępińscy policjanci proszą o pomoc w zidentyfikowaniu
przestępców

Okradli metodą „na
pracownika wodociągów”

1 marca br., około godziny 15.00,
na Osiedlu Wiosny Ludów w Kępnie doszło do kradzieży w jednym
z osiedlowych mieszkań. Złodzieje
– trzej mężczyźni w wieku 30-35 lat
– podawali się za pracowników „Wodociągów”. - Zwracamy się z prośbą
do wszystkich, którzy mogą posiadać
jakąkolwiek wiedzę na temat tego
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zdarzenia lub byli bezpośrednimi
świadkami kradzieży, o kontakt z
dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kępnie lub bezpośrednio z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego
KPP Kępno. Wszystkie przekazane
informacje zostaną bardzo dokładnie i wnikliwie przeanalizowane. Zapewniamy anonimowość w tej sprawie – podkreśla oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski. Dyżurny KPP Kępno – tel. 487756200,
e-mail: dyzurny.kepno@po.policja.
gov.pl; naczelnik WKR KPP Kępno –
tel. 477756271 lub 477756304.
Oprac. KR

skiej w Gdyni, doc.
inż. budowy okrętów,
pionier polskiego żeglarstwa polarnego,
kapitan
jachtowy,
prezes
Polskiego
Związku Żeglarskiego w Gdańsku, ostatnio zam. w Gdyni,
żonaty z dr med.
Hanną, z którą miał
dwoje dzieci: Ewę i
Andrzeja. Po wybuchu I wojny światowej P. Orszulok został zmobilizowany
11 listopada 1915 r. do
armii niemieckiej. Do
7 lipca 1916 r. służył
jako stabsarzt (oficer
medyczny,
inaczej
lekarz sztabowy) w
landsturmie (piechota pospolitego ruszeWojciech Orszulok w powojennym rejsie (archiwum żony,
nia) i feldarzt (lekarz
dr med. H. Orszulok)
polowy), lekarz baonowy i pułkowy 68. Pułku Arty- Kobryniu (obecnie to białoruskie Polerii Polowej (inaczej 6. Saksoński lesie), Frankenstein (teraz Ząbkowice
stacjonujący w Riesa pod Dreznem Śląskie, woj. dolnośląskie) i Poznaniu.
w Saksoni, należący do 81. dywizji Następnie wrócił do służby wojskoi 41. korpusu) oraz 47. Armierungs wej i pełnił ją jako lekarz baonowy w
Bataillon (Batalionu Armijnego). W miejscu swego niedawnego leczenia
szeregach tych formacji brał udział w 11 lazarecie Głównego Szpitala
w walkach pozycyjnych przeciw- Fortecznego w Poznaniu. Mieszkał
ko Rosji na froncie wsch., ostatnio w tym czasie m.in. przy ul. Przeczniw okolicy Pińskich Błot i Kanału ca 1 na Jeżycach, dziś to ul. Janusza
Ogińskiego (obecnie to białoruskie Zeylanda i w odnowionej kamienicy
Polesie). Wojna zakończyła się dla działa szkoła policealna, salon konaszego bohatera już po niespełna 8 smetyczny i fryzjer. Decyzją Minimies. gdy 7 lipca 1916 r. został ran- sterstwa Wojny w Berlinie 1 czerwca
ny, jak to sam potem fachowo określił 1917 r. P. Orszulok został zwolniony
w cyklicznie pisanych życiorysach z armii niemieckiej jako inwalida z
do akt wojskowych: …w lewą dolną pensją kapitana i dodatkiem wojenkończynę…, a noga była złamana w 5 nym. Trzeba też uzupełnić, że jeszcze
miejscach, co zmusiło go do zostania przed odniesieniem ran odznaczono
pacjentem na następne pół roku. Do go 1 kwietnia 1916 r. Krzyżem Żela15 stycznia 1917 r. przebywał kolejno znym II kl. „za służbę”. Tymczasem
w szpitalach wojskowych w: Janowie szybkimi krokami zbliżał się wybuch
Poleskim (tu w 1657 r. został zamordo- powstania poznańskiego…
Tomasz Kostek Górecki,
wany przez kozaków św. Andrzej BoAkademia Sztuki Wojennej
bola, teraz to białoruskie Iwanowo),

3.03.2022 r. zakończyła się zbiórka związana z pomocą Ukrainie prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kępnie

Nie pozostaniemy bezczynni!

Organizatorzy są w stałym kontakcie z organizacjami, które na
bieżąco informują o aktualnych po-

Organizatorzy zabiórki
darów dla Ukraińców
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trzebach mieszkańców Ukrainy i w
każdej chwili są gotowi wznowić akcję pomocową. Ze względu na zaist-

niałą sytuację na Ukrainie, Szlachetna Paczka wraz z organizacją Kępno
Ma Przyszłość oraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie zorganizowały wspólną akcję pomocy.
Dzięki dobrej woli mieszkańców
miasta oraz gminy udało się zebrać
potrzebne rzeczy takie jak: kołdry,
poduszki, koce, śpiwory, karimaty,
ręczniki, środki czystości, leki, żywność. Ochotnicza Straż Pożarna również nie próżnowała, jednostki OSP
z terenu gminy wsparły strażaków
na Ukrainie sprzętem strażackim.
Za wszystkie dary przyniesione do
strażnicy przy ul. Kościuszki w Kępnie organizatorzy dziękują w imieniu
mieszkańców Ukrainy.
Oprac. Maciej Wardęga

Informacje

wiadomości

Z Iwoną Rataj, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Kępnie, o możliwościach
zatrudnienia uchodźców rozmawia Mirosław Łapa

Zakończono przedsięwzięcie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świba, gmina Kępno”

Pracodawcy czekają na
Stacja Uzdatniania Wody
wykwalifikowanych pracowników w Świbie po remoncie

Czy kępiński rynek pracy jest angielskiego lub niemieckiego. Naw stanie wchłonąć uchodźców tomiast, pozostałe 20% ofert pracy
z Ukrainy, którzy przybywają dotyczy stanowisk nierobotniczych,
do Polski z powodu działań wo- gdzie największa liczba ofert pracy
została wystosowana do pracownijennych?
Sytuacja na rynku pracy w po- ków średniego personelu biurowego
wiecie kępińskim jest wciąż bardzo (w większości w ramach staży).
dobra. Mamy najniższe w Polsce Czyli nie powinni mieć problebezrobocie. Od kilku lat to właśnie mu ze znalezieniem pracy...
Obecnie przedsiębiorcy zgłaszają
imigranci z Ukrainy istotnie wspierają lokalną gospodarkę. Ich brak, coraz większe trudności ze względu
uwzględniając poziom bezrobocia, na aktualną sytuację gospodarczą w
stanowiłby czynnik istotnie ogra- kraju. Napływają do nas informaniczający potencjał rozwojowy po- cje, że niektórzy pracodawcy wyhawiatu. Na wpływ spodziewanych mowują z produkcją ze względu na
uchodźców na gospodarkę patrzyła- rosnące ceny i problemy z dostawą
bym jednak ostrożnie.
Początek 2022 r. przyniósł
zmiany w postaci spadku ofert
pracy, bowiem przedsiębiorcy
zgłosili 511 ofert pracy, co w
porównaniu do analogicznych
miesięcy roku poprzedniego
daje spadek o 22%, tj. mniej o
112 ofert. Należy podkreślić,
iż pomimo trwającej pandemii
w 2021 r. odnotowano wzrost
ofert pracy, aż o 22% w porównaniu do roku poprzedniego.
Dzięki częściowemu zniesieniu
restrykcji związanych z pandeI. Rataj omówiła
mią koronawirusa COVID-19 sytuację na rynku pracy
przedsiębiorcy zgłosili 3.141
ofert pracy, tj. o 570 ofert więcej. Aktualnie PUP dysponuje 100 różnych komponentów, a także nie
miejscami pracy, z czego około 80% planują tworzyć nowych miejsc praofert dotyczy pracy fizycznej branży cy i podejmują wszelkie rozwiązania,
przemysłowej, głównie meblowej a służące utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy. W związku z tym,
także budowlanej i metalowej.
Obserwując cały 2021 r. i patrząc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy
na skalę wydanych dokumentów po- kępiński rynek pracy będzie w stanie
zwalających na pracę Ukraińcom w wchłonąć uchodźców z Ukrainy. Mopowiecie, trudno być optymistą, jeśli żemy mieć do czynienia z częściochodzi o kwestie wchłonięcia setek wym odpływem pracowników - dotysięcy, czy nawet kilku milionów rosłych mężczyzn, którzy wracają do
uchodźców ze Wschodu przez pol- swojego kraju, by walczyć w obronie
ski rynek pracy i to w bardzo krót- swojej ojczyzny (skala tego zjawiska
kim czasie. Mimo że statystyki w jest trudna do określenia). Z drugiej
powiecie kępińskim w 2021 r. były strony, biorąc pod uwagę fakt, że poniezwykle sprzyjające: blisko 5,5 śród osób przybywających do Polski
tys. oświadczeń o powierzeniu pra- ogromną większość stanowią kobiety
cy cudzoziemcowi, wydanych tysiąc opiekujące się dziećmi, to mogą one
informacji starosty do ubiegania się o nie być w stanie podjąć zatrudnienia,
zezwolenie na pracę obcokrajowcom, nawet w przypadku posiadania odpoto aktualnie trudno prognozować po- wiednich kwalifikacji, wymaganych
pyt na pracę w najbliższym czasie. przez lokalnych przedsiębiorców.
Ubiegły rok był korzystny dla
Należy podkreślić, że tylko w pierwszych dwóch miesiącach br. w porów- imigrantów zarobkowych, którzy
naniu do tych samych miesięcy roku przybyli do Polski. Jednak migracja,
poprzedniego, odnotowaliśmy 17% z którą obecnie mamy do czynienia,
spadek podjęć pracy na podstawie nie jest nastawiona w pierwszej kolejtzw. oświadczeń o powierzeniu pracy ności na cele zarobkowe. To oznacza,
że wakaty, które mieliśmy głównie w
cudzoziemcowi.
W jakich zawodach uchodźcy m.in. przemyśle czy budownictwie
mają największą szansę podjąć nie będą odpowiednie np. dla kobiet,
które chciałyby podjąć pracę.
pracę?
działania
podejmuje
Pracodawcy poszukują tapice- Jakie
rów, stolarzy, pracowników pro- Urząd Pracy w celu wspardukcyjnych, szwaczki, krojcze, cia przybywających do Polski
pakowaczy ręcznych, robotników Ukraińców?
Aktualnie w Powiatowym Urzęgospodarczych, kierowców samochodów ciężarowych oraz murarzy, zbro- dzie Pracy w Kępnie powstał punkt
jarzy, betoniarzy, robotników ogól- informacyjno-kontaktowy dla przynobudowlanych a także spawaczy, jezdnych z Ukrainy, gdzie mogą
ślusarzy i operatorów CNC. Domi- otrzymać zarówno informacje o lenują również specjalności związane galnym zatrudnieniu w Polsce jak
z handlem i usługami, m.in.: sprze- i ofertach pracy. Bez konieczności
dawcy, kasjerzy, przedstawiciele han- rejestracji w urzędzie pracy obywadlowi, pracownicy działu sprzedaży tel Ukrainy może skontaktować się
internetowej ze znajomością języka telefonicznie lub zgłosić do urzędu

pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy)
przeprowadzi rozmowę i postara się
ustalić sytuację klienta (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia
dalszej pomocy.
Ponadto, Urząd aktualnie opracowuje program w odpowiedzi na
ogłoszony przez MRiPS konkurs pn.
„Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata
2022-2023”. Celem programu jest
aktywizacja zawodowa i integracja
społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie
o utratę zdrowia lub życia w
związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Przede wszystkim, wsparciem objęte zostaną
osoby ewakuowane do Polski
w ramach rządowego wsparcia
sojuszników z Afganistanu, a
także mieszkańcy pogrążonej
w wojnie Ukrainy.
Na jaką pomoc mogą liczyć
Ukraińcy po zarejestrowaniu się w urzedzie pracy?
Po zarejestrowaniu się w
PUP będą mieli kilka możliwości uzyskania pomocy. Wsparcie dotyczyć będzie znalezienia
pracy, zarówno przez pośrednictwo
pracy, jak i poradnictwo zawodowe.
Doradca klienta, po zapoznaniu się
z sytuacją prawną cudzoziemca (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne
posiadane zezwolenia na pracę), doradzi najlepszy sposób legalizacji pracy. Osoby narodowości ukraińskiej
będą mogły skorzystać ze wsparcia
pośredników pracy, którzy pomogą
im przeszukać Centralną Bazę Ofert
Pracy oraz, w razie konieczności, inne
bazy, będą też wspierać uchodźców w
odnalezieniu się na lokalnym rynku
pracy poprzez pomoc w znalezieniu
ofert pracy dopasowanych do danego profilu zawodowego. Uchodźcy z
Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego, które obejmuje: wybór odpowiedniego zawodu, zmianę kwalifikacji,
podjęcie pracy, zbadanie kompetencji,
zainteresowań i uzdolnień zawodowych, zaplanowanie rozwoju kariery
zawodowej.
Poza tym, uzyskanie statusu
osoby bezrobotnej przez obywatela
Ukrainy umożliwi im m.in.: szkolenia zawodowe, kursy lub inne formy kształcenia, w tym naukę języka
polskiego, dofinansowanie podjęcia
działalności gospodarczej, refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.), zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i
z miejsca pracy, refundację kosztów
opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
Niemniej, warto jednak podkreślić, że za wcześnie jest na dyskusję
czy osoby, które uciekają przed wojną, będą zainteresowane przedstawioną pomocą, w tym zatrudnieniem,
a tym samym uzyskaniem kwalifikacji w ramach szkoleń pod ewentualne
potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

21 lutego br. zakończyły się roboty budowlane obejmujące przebudowę stacji uzdatniania wody w
Świbie. Wartość zadania wyniosła
4.169.387,01 zł brutto. Inwestycję
zrealizowała Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o., która uzyskała
dofinansowanie w formie częściowo
umarzalnej pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego „Adaptacja do zmian
klimatu oraz ograniczenie skutków
zagrożenia Środowiska”.
Obecnie SUW Świba dostarcza
wodę do około 2800 osób z miejscowości: Świba, Olszowa, Mianowice,
Pustkowie Kierzeńskie oraz Wierzbięcin, co stanowi 12% ogółu mieszkańców gminy Kępno.
Umowa z wykonawcą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K. zawarta 22 czerwca 2021 r. obejmowała:
budowę budynku technologicznego
stacji uzdatniania wody – hala w konstrukcji stalowej, budowę nadziemnych obudów studni głębinowych nr
2 i 3 na płytach fundamentowych,
budowę trzeciego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej ZR3
V=100m3, remont istniejących dwóch
zbiorników do magazynowania wody
uzdatnionej, remont istniejącego
żelbetowego osadnika wód popłucznych, budowę neutrolizatora ścieków,
budowę ogrodzenia panelowego,
bramy wjazdowej i furtki, budowę
chodników oraz placu manewrowego z kostki betonowej, budowę wiaty
pod agregat prądotwórczy, budowę
instalacji fotowoltaicznej, demontaż i
budowę instalacji elektrycznej i rurociągów wodno-kanalizacyjnych oraz
rozbiórkę istniejącego budynku SUW,
budynku gospodarczego, obudów
żelbetowych, studni głębinowych,
utwardzenia terenu i ogrodzenia.
Pierwsze ujęcie wody w Świbie
W miejscowości Świba pierwsze
prowizoryczne ujęcie wody – Studnia
nr 1 – zostało wykonane w 1974 r. przez
WODROL – Poznań. Głębokość studni wynosiła 40 m, przy wydajności
Q=17,00 m3/h.
W 1986 r. WODROL Łódź wykonał Studnię głębinową nr 2, której
głębokość wynosiła 37,5 m, a wydajność – Q=51 m3/h.

W 1991 r. rozpoczęto budowę stacji uzdatniania wody w Świbie. SUW
budowano systemem gospodarczym,
realizowanym przez Społeczny Komitet Wodociągowania wsi Świba
oraz Społeczny Komitet Wodociągowania wsi Olszowa przy pomocy
specjalistycznych firm wykonawstwa
inwestycyjnego – m.in. WODROL
Poznań. Koszt budowy wynosił około
1,95 miliarda starych złotych.
Społeczne Komitety całkowicie
pokryły koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowych, zakup podstawowych zbiorników oraz realizowały
prace budowlane systemem gospodarczym.
Źródła finansowania stanowiły
składki mieszkańców – około 60%
kosztów wraz z czynami społecznymi oraz pomoc finansowa Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie – 900 milionów złotych.
Finansowy udział mieszkańców
od jednego przyłącza wynosił, oprócz
realizowanej nieodpłatnie robocizny
– 6 milionów złotych.
Zbiorniki retencyjne o objętości V=100 m3 – 2 sztuki – wykonały
miejscowe Zakłady Urządzeń Chemicznych. Większość prac zlecano
miejscowym zakładom oraz wykonywano systemem gospodarczym i w
ramach czynów społecznych. Udział
w prowadzonych pracach przedsiębiorstw spoza terenu ograniczono do
niezbędnego minimum – wykonania
technologii stacji i dostawy specjalistycznych urządzeń, co stanowiło
około 7% udział w kosztach całego
przedsięwzięcia.
Zamierzenie inwestycyjne podzielono na następujące zadania:
zadanie I – budowa stacji wodociągowej w miejscowości Świba, zadanie
II – sieć wodociągowa z przyłączami
w miejscowości Świba, zadanie III –
sieć wodociągowa z przyłączami w
miejscowości Olszowa, zadanie IV
– sieć wodociągowa z przyłączami
w miejscowości Kierzno Pustkowie.
Pierwsza stacja uzdatniania wody
obsługiwała miejscowości: Świba,
Olszowa, Kierzno Pustkowie. Ilość
mieszkańców na dzień 30.08.1993 r:
Świba – 1059, Olszowa – 1019. Budowa zakończyła się w 1992 r.
Oprac. KR
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informacje
1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Podobnie jak dziś Ukraińcy, żołnierze z powojennej konspiracji też strzelali do okupanta z Moskwy, walcząc o niepodległa Polskę

Pamiętają o „leśnych”
bohaterach

Slużby mundurowe oddały
cześć „Wyklętym”

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania
„Solidarności” w 1980 r. – najliczniejszą formą zorganizowanego buntu społeczeństwa polskiego wobec
narzuconej władzy komunistycznej.
W Kępińskiem, już wczesną wiosną
1945 r., powstały pierwsze oddziały
partyzanckie, walczące z organami
bezpieczeństwa publicznego. W latach 1945-1948 w regionie walczyło
kilka zorganizowanych grup partyzanckich, do najliczniejszych należały oddziały: Franciszka Olszówki
„Otta”, Józefa Zawadki „Waldemara” i Stanisława Panka „Rudego”.
Szacunkowo w tym czasie, walcząc
o niepodległą Polskę w południowej
Wielkopolsce, zginęło ponad 100
partyzantów, a skazanych przez sądy
komunistyczne było kilkaset osób.
Kępnianie pamiętają o ofiarach,
które miały być „zamilczane na
wieki”. 1 marca przed południem
Starostwo Powiatowe zorganizowało spacer historyczny ulicami mia-

prelekcji przyjął w gościnnych murach Biblioteki Powiatowej dyrektor
Wiesław Walas, częstując ich herbatą i kawą.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie uczcili
pamięć Żołnierzy Wyklętych, biorąc
udział w Biegu Pamięci. W ramach
akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach w całej Polsce odbyły
się biegi na dystansie 1963 metrów.
Długość biegu to odwołanie do roku,
w którym zginął ostatni, poległy
w walce Żołnierz Wyklęty – Józef
Franczak „Lalek”. Bieg jest formą
włączenia społeczności szkolnych w
obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy. W kępińskim biegu wzięło
udział kilkadziesiąt osób.
Wieczorem w kościele pw. św.
Marcina odbyła się uroczysta msza
św. celebrowana przez proboszcza
ks. Jerzego Palpuchowskiego, po
której delegacje z urzędów, instytucji, policji, straży pożarnej, harcerzy,
kibiców Fan Clubu Lecha Poznań i
Uczestnicy biegu
w kępińskim liceum

sta śladem Żołnierzy Niezłomnych,
który poprowadził Mirosław Łapa,
redaktor naczelny „Tygodnika Kępińskiego”. Historie związane z prześladowaniem walczących o wolność
wysłuchali m.in.: starosta Robert
Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, asystentka posłanki Andżeliki Możdżanowskiej – Anna Lis oraz
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr I wraz z opiekunem Izabelą
Maciejewską. Uczestnicy spaceru
odwiedzili miejsca kaźni „leśnych”
oraz dowiedzieli się o ich ofiarnym
poświęceniu. Na koniec uczestników
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Polonii Kępno oraz szkół w asyście
pocztów sztandarowych złożyły
kwiaty i zapaliły znicze przy miejscu
pamięci ofiar „Krwawej Nocy Kępińskiej” na ul. ks. Mariana Magnuszewskiego.
Przez szeregi partyzanckie w
naszym regionie przeszło kilka tysięcy osób. W okresie PRL-u nazywani byli „wrogami ludu”. Dopiero
w drugiej połowie lat 90-tych XX
wieku zaczęto czcić ich pamięć, doprowadzając finalnie do uchwalenia
1 marca Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
G.G.

Działania wielkopolskich służb w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w ramach
wprowadzanej specustawy o pomocy uchodźcom

Ukraińcy rejestrują się w gminach

kowa dla ułatwień w legalizacji poOtwarcie punktu
informacyjnego
bytu to 24 lutego, a czas na złożenie
dla uchodźców z Ukrainy
odpowiedniego wniosku - do 90 dni.
26 lutego br. na Dworcu Głów- Nie będzie to dotyczyć m.in. osób ponym w Poznaniu uruchomiony został siadających zezwolenia na pobyt stapunkt informacyjny dla uchodźców ły, rezydenta, pobyt czasowy, status
z Ukrainy. Punkt obsługiwany jest uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.
przez pracowników Wydziału Spraw
W specustawie znajdą się też
Cudzoziemców
Wielkopolskiego przepisy, które umożliwiają płatności
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla wszystkich świadczeniodawców,
oraz wolontariuszy.
którzy obecnie mają podpisane kon- Punkt nie bez przyczyny znaj- trakty z NFZ i będą takie usługi wyduje się na dworcu, ponieważ będzie konywać na rzecz obcokrajowców,
on pierwszym miejscem po przybyciu którzy przybyli do Polski (a nie do
obywateli Ukrainy do Wielkopolski. całej populacji ukraińskiej mieszkaUzyskają w nim pomoc w zakwatero- jącej w Polsce, oni są ubezpieczeni na
waniu oraz wszelkie niezbędne wspar- podstawie innych tytułów). Będą oni
cie i informacje - informuje wojewoda mieli prawo do bezpłatnych świadwielkopolski Michał Zieliński.
czeń rzeczowych, jak i nierzeczoPunkt, w zależności od rozwoju wych (pomoc doraźna w POZ, pomoc
sytuacji i pojawiających się potrzeb, doraźna na SOR, szpital, ratownicmoże funkcjonować 24h na dobę.
two medyczne, porady nocnej i świąPomoc humanitarna
tecznej pomocy). Wynagrodzenie za
od Wielkopolan
udzielone Ukraińcom świadczenia,
Wojewoda wielkopolski koordy- będzie w tej samej wysokości jak w
nuje również pomoc humanitarną na przypadku obywateli polskich.
terenie województwa.
W projekcie specustawy wpro- Mobilizacja Polaków w ostat- wadzone zostanie rozwiązanie, któnich dniach jest niezwykle budująca. re umożliwi swobodny dostęp do
Jako społeczeństwo zdajemy wielki polskiego rynku pracy obywatelom
egzamin z solidarności. Ta pomoc Ukrainy, których pobyt został uznamusi być jednak organizowana
w sposób przemyślany, skoordy- Podświetlony
nowany i dostosowany do obec- budynek starostwa
nych potrzeb oraz możliwości.
Dlatego proszę o niewysyłanie
na własną rękę pomocy na
Ukrainę, ponieważ nie będzie
możliwości jej skutecznego przekazania - apeluje wojewoda.
Centralnym
koordynatorem pomocy humanitarnej w
Wielkopolsce jest Wielkopolski
Urząd Wojewódzki. Na poziomie
ogólnopolskim jest to Rządowa
Agencja Rezerw Strategicznych, któ- ny za legalny. Aby z niego skorzyra będzie mogła dostarczyć pomoc stać, przedsiębiorca, powierzający
na Ukrainę. W starostwach powiato- wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
wych powstaną punkty, do których jest obowiązany w terminie 7 dni od
oddolne inicjatywy będą zgłaszać chęć dnia podjęcia pracy przez cudzoziemprzekazania darów lub zaoferowania ca powiadomić właściwy urząd pracy
wsparcia. Następnie posegregowane w o powierzeniu pracy temu cudzostarostwach dary zostaną dostarczone ziemcowi na okres do 24 miesięcy.
do wojewódzkiego habu, skąd Urząd
W projekcie ustawy proponuje
zorganizuje całą logistykę i transport się, aby uciekający przed wojną byli
do krajowego habu w województwie uprawnieni do wsparcia z zakresu:
lubelskim. Stamtąd dary trafią na świadczeń rodzinnych, (przy ustalaUkrainę.
niu dochodu rodziny w przeliczeniu
Zasiłki i dostęp do pracy
na osobę nie będzie uwzględniadla uciekinierów wojennych
ny członek rodziny, który, zgodnie
Wkrótce ma wejść w życie pro- z oświadczeniem osoby ubiegającej
jekt ustawy o pomocy obywatelom się o te świadczenia, nie przebywa na
Ukrainy w związku z konfliktem terytorium RP), świadczenia wychozbrojnym na terytorium tego pań- wawczego, świadczenia dobry start,
stwa. Ma on na celu stworzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego
szczególnej regulacji prawnej zapew- dofinansowania obniżenia opłaty roniającej doraźną podstawę prawną do dzica za pobyt w żłobku, klubie dzielegalnego pobytu cudzoziemcom, w cięcym lub u dziennego opiekuna na
szczególności posiadającym obywa- analogicznych zasadach, jakie obectelstwo Ukrainy, którzy w wyniku nie dotyczą cudzoziemców.
działań wojennych zostali zmuszeni
Nadto osobom takim mogą być
do opuszczenia swojego kraju pocho- przyznane świadczenia pieniężne i
dzenia i wjechali, posiadając stosow- niepieniężne zgodnie z ustawą o pone uprawnienie wjazdowe. Zatem nie mocy społecznej. Mają otrzymać też
dotyczy tylko Ukraińców, ale wszyst- jednorazowe świadczenie pieniężne w
kich, którzy przekroczyli granicę wysokości 500 zł dla osoby samotnie
ukraińsko-polską od 24 lutego
gospodarującej lub 300 zł na osobę
Projekt przewiduje, że obywatele w rodzinie, przeznaczone na utrzymaUkrainy, którzy przekroczą polską nie, w szczególności na pokrycie wygranicę, chroniąc się przed wojną, datków na żywność, odzież, obuwie,
będą mogli pozostać w Polsce legal- środki higieny osobistej oraz opłaty
nie przez 18 miesięcy. Data począt- mieszkaniowe. Świadczenie to będą
wypłacać gminy, które otrzymają na to
dotacje celową z budżetu państwa.
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Uchodźcy rejestrują się
w Kępińskiem
Od ubiegłego tygodnia w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
w naszym powiecie mogą rejestrować się uchodźcy z Ukrainy. Głównie rejestrują się matki z dziećmi i
kobiety z Ukrainy. Do tej pory (7.03.
br) zarejestrowało się 315. Przypuszczać należy, że, gdy uciekający przed
wojną dowiedzą się, że Kępińskie to
region z najniższym bezrobociem w
Polsce, napływ ich będzie kilkukrotnie większy. - Będziemy prowadzić
rejestr tych osób, ale na ten moment
nie wiemy jeszcze, na jakiej zasadzie
będzie się to odbywać, ani kiedy on
powstanie. W tej chwili ciężko jest
oszacować ilość obywateli Ukrainy,
którzy przybyli do powiatu kępińskiego, ponieważ wielu mieszkańców przywozi ich „na własną rękę”
i liczenie ich przez gminy cały czas
jest w toku – informuje sierż. Rafał
Stramowski, oficer prasowy kępińskiej policji.
Uchodźcy przebywają w pomieszczeniach zapewnionych przez Gminę Kępno na terenie obiektów spółki
Projekt Kępno, jak również w hotelach
pracowniczych i domach prywatnych
mieszkańców gminy. Liczba ich
stale rośnie - Działa Gminny
Punkt Zbiórki w Domu Ludowym w Krążkowych przy ul.
Grabowskiej 6, który jest otwarty w dni powszednie w godzinach od 17.00 do 20.00. Punkt
jest prowadzony przez obywateli
Ukrainy, z którymi współpracuje Gmina Kępno – informuje
Sylwia Humelt z Wydziału Komunikacji Społecznej w UMiG
Kępno. - Prosimy wszystkie
osoby, które przybyły do gminy
Kępno po 24 lutego o niezwłoczne
zgłoszenie się do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przy ul. Ks. Wawrzyniaka 10, w
celu zarejestrowania podstawowych
informacji o osobach przebywających
na terenie naszej gminy. Więcej informacji udzielają pracownicy MGOPS
pod numerem telefonu 62782 47 67 –
dodaje S. Humelt.
Gmina Łęka Opatowska, chcąc
pomóc Fundacji Happy Kids, włączyła się w zbiórkę dla dzieci z Domu
Dziecka z Ukrainy, które zamieszkają w Ośrodku Radość w Ustce (117
dzieci i 35 opiekunów). Dzieci są w
wieku od 8 miesiąca do 6. roku życia.
Dziś większość społeczności pomaga uchodźcom ukraińskim, miejmy nadzieję, że ta spontaniczna akcja
wsparcia dla uciekających od bomb
Putina będzie prowadzona przez kolejne tygodnie, a może i miesiące.
m

Liczba Ukraińców
zarejestrowanych w GOPS
od 4 do 7 marca br.
GMINA		
Kępno

ILOŚĆ
142 (w tym 85 dzieci)

Baranów

45

Bralin

9

Łęka Opatowska

48

Perzów

50

Rychtal

9

Trzcinica

12

RAZEM

315
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Ruszyły przygotowania do majowego biegu ulicznego

W majówkę Bieg Starosty

Starostwo planuje, że 1 maja
br. odbędzie się VII Bieg Uliczny
o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego. Porozumienie w zakresie
jego organizacji podpisały Powiat
Kępiński, Stowarzyszenie Nasz
Bezpieczny Powiat Kępiński, Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz
sponsor tytularny Firma „Dig-Net”.
- Zawarte dziś porozumienie otwiera
przygotowania do majowego biegu
oraz określa zakres podjętej współpracy pomiędzy poszczególnymi
stronami. W najbliższych dniach dostępny będzie szczegółowy regulamin
biegu. Wszelkie informacje dostępne
będą na stronach internetowych Powiatu Kępińskiego oraz partnerów
wydarzenia – stwierdza starosta, Robert Kieruzal.
Oprac. m

Po podpisaniu umowy. Od lewej: Mirosław Wiśniewski – prezes Stowarzyszenia „Nasz
bezpieczny Powiat Kępiński”, Marzena Uran, Kamil Lenart, starosta – Robert Kieruzal,
wicestarosta – Alicja Śniegocka, prezes Spółdzielni Socjalnej Green Service – Marek
Kłoczaniuk, właściciel firmy „Dig-Net” – Jan Lenart

Druhowie z Mikorzyna
podsumowali rok
dzimierz Kemski powitał zebranych,
a następnie, po przyjęciu porządku
obrad i uczczeniu minutą ciszy zmarłych członków jednostki, przedstawił
sprawozdanie z działalności OSP
Mikorzyn w 2021 r. - Ochotnicze
Straże Pożarne stanowią związek
ludzi, którzy nie pozostają obojętni
wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci, o każdej porze dnia lub nocy,
bez względu na panujące warunki
atmosferyczne, w razie potrzeby są
gotowi spieszyć na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują
społecznie, poświęcają swój czas,
czasem zdrowie, a nawet życie – podkreślił W. Kemski.
Stan organizacyjny jednostki pod
koniec 2021 r. to 38 członków czynnych, 1 honorowy i 170 wspierających. Jednostka posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców.
Uwzględniając działalność ratowniczo-szkoleniową, OSP Miko-

rzyn brała udział w 32 wyjazdach do
różnego rodzaju zdarzeń: 2 wyjazdy
do pożarów, 22 wyjazdy związane z miejscowymi zagrożeniami, 3
wyjazdy gospodarcze oraz 5 fałszywych alarmów. We wszystkich tych
działaniach brało udział łącznie 17
strażaków. Mikorzyńska jednostka
bierze czynny udział w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych
oraz wydarzeniach kulturalnych.
Druhowie prowadzą także działalność prewencyjną, organizując pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz
pokazy sprzętu bojowego. W roku
sprawozdawczym odbyło się 5 takich
spotkań. - Druhami, których należy
wyróżnić, są: Piotr Skwarkowski,
Maciej Kucharzak, Mikołaj Hebisz,
Daniel Kemski, Krzysztof Rybak i
Radosław Rybczyński – wymieniał
prezes OSP Mikorzyn. Dwóch strażaków brało udział w recertyfikacji
kwalifikowanej pierwszej pomocy. W
okresie sprawozdawczym OSP Mikorzyn pozyskała ze środków własnych
oraz w ramach dofinansowań nowe
umundurowanie i sprzęt dla jednostki.
Podczas zebrania zaprezentowano także sprawozdanie finansowe,
które odczytał skarbnik, dh Roman
Ilski, a dh Arkadiusz Wróbel przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd OSP Mikorzyn jednogłośnie otrzymał absolutorium dla za
rok sprawozdawczy.
Po podsumowaniu minionego
roku rozmawiano o planach jednostki
na bieżący rok oraz dyskutowano nad
problemami, jakie dotyczą strażackiego środowiska.
KR

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego w Hanulinie

Samochód wjechał do rowu

4 marca br., około godziny 5.50,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o dachowaniu samochodu
osobowego w Hanulinie. Na miejsce
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Kępno. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, że przewrócony na bok samochód osobowy
znajduje się w rowie. Nie stwierdzono
wycieków płynów eksploatacyjnych.
Podróżujący pojazdem nie wymagał
pomocy medycznej. - Działania stra-

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców

Bralin ze srebrem

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie za 2021 rok

19 lutego br. odbyło się walne
zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie
za 2021 r. W sali Domu Strażaka,
oprócz członków jednostki, zebrali
się również zaproszeni goście, m.in.
zastępca komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie st. kpt. Jarosław Kucharzak, komendant gminny dh Roman Klein,
sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w
Kępnie Aneta Szydlik, były prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kępnie, a zarazem
burmistrz miasta i gminy Kępno,
Piotr Psikus, radny Rady Miejskiej
w Kępnie i sołtys Mikorzyna Adam
Tęsiorowski, przewodnicząca Rady
Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP i lokalnych
stowarzyszeń.
Prezes OSP Mikorzyn dh Wło-
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żaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz odłączeniu
akumulatora w pojeździe. Miejsce
zdarzenia posprzątano z kawałków

4 marca br. w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
Chłopców w ramach Igrzysk Dzieci.
Na starcie zameldowały się cztery
szkoły: SP Bralin, SP 3 Kępno, SP
Krążkowy i SP Baranów. Drużyny
rozegrały turniej w systemie „każdy
z każdym”. Bralińska reprezentacja
wygrała dwa pierwsze spotkania, by
w decydującym meczu uznać wyższość szkoły z Baranowa.
- Chłopcom należą się wielkie
brawa, pokazali wysokie umiejętno-

Wyniki:

ści techniczne pomimo tego, że na
co dzień nie mają możliwości grać
w piłkę ręczną na pełnowymiarowej
hali – podkreśla nauczyciel wf-u,
Michał Górecki. Dodatkowo uczeń z
Bralina, Bruno Gaweł, został uznany
najlepszym zawodnikiem turnieju.
Gratulujemy!
Bralińską szkołę reprezentowali:
Bruno Gaweł, Mateusz Woźniak,
Marcin Światała, Aleksander Moś,
Mikołaj Myszak, Norbert Głębocki, Dawid Kozłowski i Marcel Kamiński.
Oprac. KR

Klasyfikacja końcowa:

SP Bralin vs SP 3 Kępno – 4:3
SP Bralin vs SP Krążkowy – 5:3
SP Bralin vs SP Baranów – 1:5

1. SP Baranów
2. SP Bralin
3. SP Krążkowy
4. SP 3 Kępno

Niebiesko-żółty wtorek, czyli

„Українці, ми з Вамi”

1 marca br. bralińska szkoła pod- ność i wsparcie dla naszych sąsiadów
stawowa zabarwiła się kolorami flagi z Ukrainy. Dziękujemy za udział w
Samorząd Uczniowski
ukraińskiej – wszyscy byli niebiescy akcji!
SP Bralin
i żółci. W ten sposób pokazano jed-

plastiku – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Samochód zatrzymał się
w rowie. Fot. KP PSP Kępno

Dzieci wykonały prace
plastyczne w barwach Ukrainy
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Sport

Piłka nożna
Fortuna 1. Liga
22. kolejka | wiosna 2022
Chrobry Głogów – Odra Opole .................– 1:0
Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice .........– 0:1
ŁKS Łódź – Korona Kielce ........................– 0:0
Stomil Olsztyn – Widzew Łódź .................– 0:2
Arka Gdynia – Górnik Polkowice .............– 2:0
Sandecja Nowy Sącz – GKS Tychy ............– 2:3
Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice ......– 3:1
Resovia Rzeszów – GKS 1962 Jastrzębie .. – 1:0
Skra Częstochowa – Podbeskidzie ............– 1:1
1. MKS Miedź Legnica
22 50 41:16
2. RTS Widzew Łódź
22 42 39:26
3. MKS Korona Kielce
22 37 28:20
4. MZKS Chrobry Głogów
22 35 25:18
5. MZKS Arka Gdynia
22 35 38:21
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 34 36:25
7. GKS Tychy
22 34 24:23
8. MKS Sandecja Nowy Sącz 22 32 27:25
9. ŁKS Łódź
21 31 23:20
10. CWKS Resovia Rzeszów
22 30 23:23
11. OKS Odra Opole
22 30 29:30
12. KS Skra Częstochowa
22 28 14:22
13. GKS Katowice
22 27 27:34
14. Zagłębie Sosnowiec SA
22 22 28:32
15. MKS Puszcza Niepołomice 21 22 23:31
16. OKS Stomil Olsztyn
21 17 22:38
17. GKS 1962 Jastrzębie
21 14 16:35
18. KS Górnik Polkowice
22 13 17:41
eWinner 2. Liga
22. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – Radunia Stężyca ..................– 2:0
Lech II Poznań – Śląsk II Wrocław ............– 0:4
Garbarnia Kraków – Ruch Chorzów ..........– 0:2
Wigry Suwałki – Stal Rzeszów .................– 3:3
Motor Lublin – Pogoń Siedlce ...................– 1:0
Pogoń Grodzisk Maz. – Znicz Pruszków ...– 0:1
Chojniczanka – Wisła Puławy ...................– 3:1
Olimpia Elbląg – Sokół Ostróda ................– 1:1
GKS Bełchatów – Hutnik Kraków ....– odwołany
1. ZKS Stal Rzeszów
21 49 47:21
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 22 44 50:21
3. KS Ruch Chorzów
22 40 33:22
4. LKP Motor Lublin
22 36 35:20
5. ZKS Olimpia Elbląg
22 34 25:22
6. KKS Lech II Poznań
21 33 22:23
7. SKS Wigry Suwałki
22 32 29:27
8. KS Radunia Stężyca
22 32 35:34
9. RKS Garbarnia Kraków
21 30 28:27
10. KS Wisła Puławy
22 29 40:37
11. WKS Śląsk II Wrocław
21 29 35:33
12. MKS Znicz Pruszków
21 29 25:27
13. KKS 1925 Kalisz
22 27 26:29
14. MKP Pogoń Siedlce
22 25 27:39
15. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 22 18 22:36
16. GKS Bełchatów
20 18 17:32
17. KS Hutnik Kraków
21 15 18:35
18. OKS Sokół Ostróda
22 13 14:43
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
20. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Victoria Ostrzeszów ........– 3:0
KKS II Kalisz – Centra Ostrów ..................– 5:1
Górnik Konin – Olimpia Koło ...................– 0:2
Victoria Września – Huragan Pobiedziska ..– 0:2
Unia Swarzędz – Mieszko Gniezno ...........– 3:0
Tarnovia Tarnowo – Warta Międzychód ....– 6:1
LKS Gołuchów – Korona Piaski .................– 1:1
Nielba Wągrowiec – Iskra Szydłowo .........– 2:3
Obra Kościan – Kotwica Kórnik ................– 0:1
SKP Słupca ..........................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
19 40 44:16
2. MKS Mieszko Gniezno
19 39 40:25
3. KSS Kotwica Kórnik
19 36 40:24
4. MKS Nielba Wągrowiec
19 36 31:23
5. LKS Gołuchów
19 33 34:30
6. GKS Iskra Szydłowo
19 32 47:36
7. MGKS Huragan Pobiedziska 19 31 32:26
8. KP Obra 1912 Kościan
19 30 35:28
9. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 19 29 44:35
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 19 27 37:29
11. KKS 1925 II Kalisz
19 27 36:37
12. MKS Olimpia Koło
19 26 24:26
13. MKS Victoria Września
19 25 28:46
14. SKP Słupca
18 24 33:28
15. LKS Korona Piaski
19 23 27:35
16. MLKP Warta Międzychód 19 23 38:42
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 19 19 30:40
18. KP Victoria Ostrzeszów
19 8 19:50
19. KS Górnik Konin
19 6 12:55
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Zespół z Alei Marcinkowskiego zanotował udaną inaugurację rundy wiosennej, ogrywając na własnym terenie Victorię Ostrzeszów. W dolnej części tabeli panuje ogromny ścisk, co sprawia,
że w rozpoczętej rundzie nie zabraknie emocji

Derbowe zwycięstwo na początek wiosny
FOT: www.facebook.com/PoloniaMarcinki/

wyniki i tabele

Wśród kibiców Polonii 1908 Marcinków Kępno było sporo obaw, jak będzie wyglądała inauguracja ligowej wiosny w wykonaniu ich
ulubieńców. Tymczasem piłkarze z Alei Marcinkowskiego niezwykle udanie zainaugurowali rundę rewanżową w czwartej lidze. W
starciu drużyn walczących o ligowy byt podopieczni Marcela Surowiaka pokonali przed własną publicznością Victorię Ostrzeszów
3:0 (1:0). To drugie zwycięstwo biało-niebieskich w trwającej kampanii nad tym przeciwnikiem.
Program 21. kolejki
Nasi wschodni sąsiedzi przeżywają
trudne chwile z powodu rosyjskiej agresji. Inauguracyjna kolejka w czwartej
lidze rozgrywana była pod hasłem
„Jesteśmy z Wami”. Takowe i podobne
napisy towarzyszyły przy okazji rozpoczęcia każdego meczu 20. kolejki.
Także przed rozpoczęciem derbowego
spotkania pomiędzy Polonią a Victorią
piłkarze obu zespołów oraz sędziowie
chwycili za baner, pokazując wsparcie dla Ukrainy. Później była już tylko
walka, ale na szczęście o wymiarze
sportowym. Po niespełna dwóch kwadransach gry ostrzeszowianie mogli
wyjść na prowadzenie, ale uderzenie
Radosława Dolaty zza pola karnego
nieznacznie minęło słupek bramki
kępnian. Niewykorzystana okazja
zemściła się na przyjezdnych bardzo
szybko. W 33. minucie Dawid Stempin
strzałem z kilku metrów wykończył
akcję Patryka Słupianka. Kępnianie
poszli za ciosem, ale bliżej zdobycia
bramki byli goście, którym na drodze
stanęła między innymi poprzeczka
bramki gospodarzy. Szczęście po raz
drugi uśmiechnęło się do gospodarzy
także po przerwie. Z dystansu uderzał
Radosław Dolata, ale piłka znów zatrzymała się na poprzeczce kępińskiej
bramki. W 61. minucie katastrofalny
błąd przyjezdnych wykorzystał Filip
Latusek podwyższając na 2:0. Ostrzeszowianie z każdą upływającą minutą
mieli coraz większe problemy pod
własną bramką. W 72. minucie kolejny
rajd Patryka Słupianka zakończył się
dograniem do Filipa Latuska, który z
najbliższej odległości umieścił piłkę w
bramce przyjezdnych. Ostrzeszowianie kończyli sobotni mecz w dziesiątkę
po tym, jak dwie żółte kartki obejrzał
Marek Szymanowski. – Cieszy wygrana i trzy punkty. Zespół stanął dziś
na wysokości zadania, jeśli chodzi o
pracę i realizację założeń. Owszem,
nasz rywal miał dwie okazje, ale ich
nie wykorzystał i został skarcony. To
było bardzo ważne zwycięstwo, które
pozwoliło nam ostatecznie do jedenastu punktów powiększyć przewagę
nad zespołem znajdującym się za naszymi plecami. Teraz musimy patrzeć
tylko na to, co dzieje się przed nami
– powiedział Marcel Surowiak, trener Polonii 1908 Marcinków Kępno.

W następnej kolejce drużynę z Kępna
czeka wyjazdowy pojedynek z Centrą
Ostrów Wielkopolski, która na inaugurację wiosennych zmagań uległa
wyraźnie rezerwom KKS-u Kalisz
1:5.
			
BAS

Wyniki 20. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 (1)
KP Victoria Ostrzeszów			 0 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Stempin - 33’, 2:0 Filip Latusek - 61’, 3:0 Filip Latusek - 72’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak
(Kacper Skupień - 81’), Patryk Słupianek (Dawid Rachel - 76’), Dawid Stempin, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Mikołaj Kubacha - 87’),
Marcin Tomaszewski, Borys Wawrzyniak, Filip
Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
5 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Kłobusek - 27’, 1:1 Nikodem
Zawistowski - 54’, 2:1 Mateusz Wysokiński - 57’,
3:1 Maurycy Przybył - 66’, 4:1 Bartosz Waleńcik
- 72’, 5:1 Wiktor Walczak - 74’.
SKS Unia Swarzędz		
3 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
0 (0)
Bramki: 1:0 Łukasz Zagdański - 39’, 2:0 Filip
Brzostowski - 54’, 3:0 Michał Steinke - 89’ (samobójcza).
LKS Gołuchów			 1 (0)
LKS Korona Piaski		
1 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Draszczyk - 10’, 1:1 Michał
Grzesiek - 83’.
KS Górnik Konin		
0 (0)
MKS Olimpia Koło		
2 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Czajka - 15’, 0:2 Damian
Siek - 67’.
MKS Victoria Września		
0 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (0)
Bramki: 0:1 Paweł Piceluk - 80’, 0:2 Paweł
Piceluk - 88’.
KP Obra 1912 Kościan		
0 (0)
KSS Kotwica Kórnik
1 (1)
Bramka: 0:1 Radosław Jasiński - 34’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 (2)
MLKP Warta Międzychód		
1 (0)
Bramki: 1:0 Rafał Chmal - 18’, 2:0 Artur Dorna - 22’, 3:0 Paweł Bednarski - 60’, 4:0 Ivan
Morozov - 71’, 5:0 Ivan Morozov - 74’, 5:1 Denis Maćkowiak - 82’, 6:1 Ivan Morozov - 90’ (z
karnego).
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (1)
GKS Iskra Szydłowo		
3 (0)
Bramki: 1:0 Rafał Leśniewski - 8’, 2:0 Rafał Leśniewski - 58’, 2:1 Michał Pakuła - 60’, 2:2 Yago
Rodriguez - 82’, 2:3 Mateusz Górny - 90+3’.
SKP Słupca – PAUZA
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Najskuteczniejsi strzelcy

Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Filip Latusek (Polonia-Marcinki)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Sobota, 12 marca 2022 roku
12:00............Centra Ostrów – Polonia-Marcinki
12:00...............Kotwica Kórnik – LKS Gołuchów
13:00.......... Iskra Szydłowo – Mieszko Gniezno
13:00................ SKP Słupca – Victoria Września
14:00...........Warta Międzychód – Obra Kościan
14:00............ Olimpia Koło – Nielba Wągrowiec
15:00......... Tarnovia Tarnowo – Unia Swarzędz
15:00.......Huragan Pobiedziska – Górnik Konin
15:30...................Korona Piaski – KKS II Kalisz
Victoria Ostrzeszów – pauza

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> W miniony
weekend nastąpiła inauguracja piłkarskiej wiosny na boiskach czwartej ligi. Nie wszystkie zespoły rozegrały jednak premierową kolejkę

Kępnianom ubył rywal
w czwartej lidze

Finansowo-organizacyjne zawirowania towarzyszące tradycyjnie
zimowym przerwom nie ominęły tym razem rozgrywek czwartej
ligi, które nie rozpoczęły rundy wiosennej w komplecie. Nieoficjalnie mówiło się o tym od dłuższego czasu, ale w ubiegłym
tygodniu zostało to oficjalnie potwierdzone. Wilki Wilczyn wycofały się z rozgrywek czwartej ligi. Wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny zostały anulowane.

Klub z Wilczyna od dłuższego
czasu borykał się z problemami finansowymi. Zarówno piłkarze jak i
sztab szkoleniowy nie otrzymywali
wynagrodzeń. Piłkarze Wilków, w
ramach protestu, kilka razy opóźniali
swoje wyjście z szatni, a na ostatnim
meczu rundy jesiennej z Olimpią
Koło nie pojawili się w ogóle. Chcielibyśmy podziękować wszystkim zawodnikom, którzy reprezentowali nasze barwy w rozgrywkach
IV ligi, sponsorom i wam kibicom.
Powyższa decyzja o wycofaniu drużyny z rozgrywek spowodowana jest
problemami finansowymi klubu.
Jest nam niezmiernie przykro, ale
mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś
wrócimy do IV ligi – poinformował
klub z Wilczyna w mediach społecznościowych. Tym samym do rywalizacji w wiosennej części rozgrywek o
mistrzostwo czwartej ligi przystąpiło
w miniony weekend dziewiętnaście
zespołów. Drużyna z Wilczyna w
rundzie jesiennej rozegrała osiemna-

ście spotkań. Zgodnie z regulaminem
rozgrywek, przypadku rozegrania
mniej niż 50% spotkań, anuluje się
wyniki dotychczasowych spotkań
tej drużyny. Zarazem spowodowało
to przetasowania w klasyfikacji tuż
przed startem rundy wiosennej. Anulowanie wyników Wilków dotyczy
również klasyfikacji Pro Junior System - zgodnie z regulaminem projektu. Podobnie jak w przypadku ligowej
tabeli, odjęte zostają zarówno punkty
wycofanego klubu, jak również dorobek pozostałych drużyn zdobyty w meczach z Wilkami. W mocy
pozostają natomiast wszelkie kary
dyscyplinarne, które zostały przez
zawodników otrzymane w pojedynkach przeciwko Wilkom. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zdecydował
również, że w prowadzonych przez
związek statystykach nie mających
znaczenia dla przebiegu rozgrywek
(np. klasyfikacja strzelców), dane z
meczów z Wilkami również zostaną
zachowane.
BAS

Sport

piłka nożna

PROTON 1. LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZA C2 GRUPA 2
SEZON 2021/2022

RUNDA wiosenna 2022

W sobotę, 5 marca br., na boisku w Świbie w sparingu zmierzyły się dwa teamy, podążające w odwrotnym kierunku. W przedsezonowej konfrontacji
„Zawisza” nie pozostawił rywalowi żadnych złudzeń

Żadnych złudzeń

Adrian Gawlik strzelił w tym
meczu gola i zaliczył asystę

„Zefka” Kobyla Góra jesienną
część sezonu zakończyła na przedostatnim miejscu w kalisko-konińskiej klasie międzyokręgowej,
uzbierawszy w 15 meczach ledwie
10 punktów, natomiast „Zawisza”
lideruje w swojej grupie w okręgówce. Mecz od pierwszej do ostatniej
minuty toczył się pod dyktando zespołu z Łęki Opatowskiej. „Zawisza”
wyszedł na ten mecz w optymalnym
składzie, a swoje minuty dostał również rezerwowy bramkarz. Błażej
Janczak wszedł na ostatnie pół godziny i w opinii obserwatorów tego
meczu spisał się co najmniej poprawnie, a na pewno zachował czyste kon-

to. - Cały czas kontrolowaliśmy grę,
utrzymywaliśmy się przy piłce przez
większość meczu, praktycznie na nic
nie pozwalaliśmy przeciwnikowi.
Kobyłka miała pojedyncze sytuacje,
ale raczej po naszych indywidualnych błędach lub ze stałego fragmentu – ocenia Paweł Baraniak.
Jego występ to bardzo dobra wiadomość dla kibiców „Zawiszy”, bo błyskotliwy pomocnik przestał wreszcie
narzekać na bół w kolanie. I to on
właśnie w 20. minucie zdobył pierwszego gola dla „Zawiszy”. Po dośrodkowaniu z kornera Baraniak uderzył
pod poprzeczkę. Pięć minut później
Jurasik wybiegł na czystą pozycję i
uderzył z woleja w długi róg. W 35.
minucie na listę strzelców wpisał się

Gawlik, który wykorzystał dośrodkowanie Baraniaka. W drugiej połowie
zobaczyliśmy jeszcze jednego gola.
Zdobył go w 60. minucie z rzutu karnego faulowany wcześniej Jurasik.
„Zefka” Kobyla Góra - Zawisza Łęka Opatowska 0:4 (0-3). Gole

dla „Zawiszy: Baraniak, Jurasik
(2), Gawlik. „Zawisza”: Chalubiec,
Glatz, Gierak, Domino, Parchomienko, C. Nawrot, D. Nawrot, Baraniak, Gawlik, Nitkiewicz, Jurasik.
Na zmiany wchodzili: Muzyka, Fronia, Janczak (b). 		
ems

NASI W LIGACH

PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Pogoń Szczecin Radomiak Radom - 4:0 (1:0) [na boisku: cały mecze / akcje: zdobył bramkę na
1:0 w 6. minucie]; Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław): Legia Warszawa - Śląsk
Wrocław - 1:0 (0:0) [na boisku: 80-90 minuta]; Patryk Tuszyński (Wisła Płock):
Wisła Płock - Górnik Łęczna - 3:1 (3:1) [na boisku: 82-90 minuta]; Rafał Kurzawa
(Pogoń Szczecin): Pogoń Szczecin - Radomiak Radom - 4:0 (1:0) [na boisku: 1-85
minuta]; FORTUNA I LIGA => Miłosz Trojak (Odra Opole): Chrobry Głogów - Odra
Opole - 1:0 (0:0) [na boisku: cały mecz / akcje: żółta kartka]; ARTBUD IV LIGA
GRUPA WIELKOPOLSKA => Krzysztof Idźczak (KKS 1925 II Kalisz): KKS II Kalisz Centra Ostrów Wlkp. - 5:1 (0:1) [na boisku: 60-90 minuta / akcje: żółta kartka].
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
marzec 2022, nr 10 (1227)

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2022, nr 9 (1006)

25 lutego 2022 roku Helena Nowak z Piotrówki obchodziła
100. urodziny

1 marca w Szkole Podstawowej w Perzowie obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wyjątkowa lekcja historii

Jest to święto mające na celu
upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia naszego kraju. W tym dniu
pamiętamy o partyzantach, którzy po

II wojnie światowej nie złożyli broni,
tym samym kontynuując walkę.
Dyrektor szkoły – Barbara Maras – przypomniała wszystkim zebranym, jak ważną datą dla kraju jest

Dostojny jubileusz
Do jubilatki udali się Grzegorz
Hadzik wójt gminy Trzcinica, Joanna Gatner kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, Mariola Nawrocka oraz
Izabela Kroczek, pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Trzcinicy którzy złożyli życzenia,
kwiaty i upominki a także przekazali
gratulacje w imieniu Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Helena Nowak urodziła się 23 lu-

tego 1922 r. w Piotrówce. Do szkoły
uczęszczała w rodzinnej miejscowości, a po jej ukończeniu pomagała rodzicom w gospodarstwie. Po wyjściu
za mąż otrzymała gospodarstwo na
własność. Pani Helena miała 3 dzieci,
9 wnuków, 16 prawnuków i 1 praprawnuka.
Pani Heleno redakcja Tygodnika
Kępińskiego życzy jeszcze wielu lat w
zdrowiu i radości na każdy dzień. m

26 lutego 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za
2021 rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy

Oddali hołd Niezłomnym

właśnie 1 marca. Tę uroczystą chwilę
uświetniła również swoją obecnością
wójt gminy Perzów – Danuta Froń.
W swoim przemówieniu wspominała trudne chwile związane z historią
Polski. Zwróciła również uwagę na
obecną sytuację na świecie i związane z nią niepokoje.
Wzruszającą akademię przygotowała nauczycielka historii – Jolanta
Walery. Apel poprowadziły uczennice klasy siódmej, które z powagą i
skupieniem opowiadały o losie niezłomnych żołnierzy. Nie zabrakło
informacji o ogromnym poświęceniu
i złożeniu największej ofiary – swojego życia – w imię patriotyzmu i
miłości do Polski. Również zebrani
uczniowie z powagą i zrozumieniem
uczestniczyli w tej wyjątkowej lekcji
historii. W dzisiejszych czasach nabiera ona nowego znaczenia. Cześć i
chwała Bohaterom!
Oprac. Maciej Wardęga

25 lutego Szkoła Podstawowa w Perzowie gościła przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Kępna

Zebranie sprawozdawcze Znajomość wiedzy pożarniczej w szkole
OSP Trzcinica

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
Grzegorz Hadzik – wójt gminy
Trzcinica, a jednocześnie wiceprezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w
Kępnie, Tomasz Gatner – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. kpt.
Jarosław Kucharzak – zastępca komendanta Powiatowego PSP w Kępnie, Zdzisław Mikołaczyk –przewodniczący Rady Gminy Trzcinica,
Krzysztof Waloszczyk – prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Trzcinicy, Tomasz Samulski –

komendant gminny oraz ks. kan. Mariusz Buczek – proboszcz parafii pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Trzcinicy. Zebranie było okazją do
omówienia działań prowadzonych
przez jednostkę w minionym roku.
Przedstawiono także sprawozdanie
finansowe oraz zamierzenia na kolejny rok. G. Hadzik podziękował jednostce za dotychczasową współpracę.
Przekazał także informacje na temat
planów związanych z ochroną przeciwpożarową na 2022 r.
Oprac. m
W czasie zebrania druhów.
Fot. OSP Trzcinica

Kpt. Paweł Michalski oraz mł.
kpt. Jakub Sobczak przeprowadzili
zajęcia prewencyjne dotyczące sytuacji ryzykownych związanych z pożarem oraz zasad postępowania w razie jego wybuchu. Strażacy nie tylko
podzielili się swoją wiedzą, opowiadając o wielu sytuacjach, ale również
zaprezentowali przy pomocy mobilnego symulatora, jakie zagrożenia
niesie za sobą nieopanowany, niekontrolowany płomień. Wymieniony
symulator jest sterowany specjalną
aplikacją, która zobrazowała, w jaki
sposób w poszczególnych pomieszczeniach rozprzestrzenia się i ogień,
i dym.
Podczas tych wyjątkowych zajęć strażacy przypomnieli również o
podstawowych przedmiotach mogących uratować życie, np. czujnikach
dymu lub gaśnicach.

Strażak omówił zasady
gaszenia pożarów

- Zarówno młodsi jak i starsi
uczniowie z zaciekawieniem obserwowali sytuacje przedstawiane na
symulatorze oraz słuchali tego, co
opowiadają doświadczeni goście.

Z pewnością ta wiedza pozwoli im
uniknąć wielu ryzykownych sytuacji
związanych z pożarem – stwierdziła
wójt Danuta Froń, uczestniczka spotkania.
Oprac. Maciej Wardęga

Wandale zniszczyli drzewa na terenie przylegającym do Domu Seniora w Domasłowie

„Czarne drzewa” – twórczość
współczesnych „malarzy”

Dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina – granty
PPGR”

Komputery dla dzieci

23 lutego 2022 r. Gmina Trzcinica podpisała umowę na realizację
programu „Granty PPGR - wsparcie
dzieci i wnuków byłych pracowników
PGR w rozwoju cyfrowym”. Łączna
kwota dofinansowania to 237 500 zł
na zakup 95 sztuk sprzętu komputerowego. Wsparcie mają otrzymać
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mieszkańcy, którzy złożyli kompletne
wnioski i dokumenty wymagane w
tym konkursie. W najbliższym czasie
planowane jest ogłoszenie przetargu
na sprzęt komputerowy, a planowane
zakończenie realizacji projektu i rozliczenie zadania to koniec 2022 r.
Oprac. m

Kilka starych drzew pomalowano
przypalonym olejem. Sprawa została
zgłoszona na policję. Rano pracownice
Domu Seniora, przychodząc do pracy,
zauważyły, że drzewa, które są
posadzone na terenie obiektu,
dziwnie się świecą. Okazało
się, że około 10 sztuk drzew
pomalowano przypalonym olejem. Są to drzewa wieloletnie,
które rosną na terenie gminy.
- To są brzozy, lipy, akacje,
jesiony, czyli takie gatunki,
które maja znaczenie nie tylko
dla pszczół, ale dla całego ekosystemu. Jesteśmy załamani,
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bo to są takie drzewa, które rosły
wiele lat i pewnie nas by przeżyły, a
zostały zniszczone i pewnie z czasem
obumrą. Szkoda mi i nie mogę nawet

na to patrzeć. Osoby z Domu Seniora
mogły sobie spacerować wśród tych
drzew, teren parczku był oczyszczony i przygotowany do spacerowania.
Nie wiem, kto mógł takie coś
Zniszczone drzewa zrobić, no myślę, że musiał
w Domasłowie
być bezwzględnym człowiekiem, dla którego przyroda
się nie liczy. Chciałam o tym
powiedzieć, aby ludzie widzieli, jak można bezmyślnie
zniszczyć drzewa, które tak
naprawdę służą nam – mówiła zbulwersowana wójt gminy
Perzów Danuta Froń.
Oprac. Maciej Wardęga

Region

gmina
wieści znad pomianki
marzec 2022, nr 10 (1050)

1 marca w całej Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy, również w Łęce Opatowskiej oddano
część walczącym o niepodległą Polskę

Ku pamięci
Żołnierzom Wyklętym

Gmina Łęka Opatowska włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W kościele parafialnym w Łęce Opatowskiej odprawiona została uroczysta msza św., którą w intencji poległych i zmarłych
żołnierzy podziemia niepodległościowego odprawił ksiądz Rafał Grześkowiak. Delegacje w asyście pocztów sztandarowych złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych, znajdującą
się przy skwerze przy Zespole Szkół w Opatowie oraz przy rządcówce w Łęce
Opatowskiej.
Na zaproszenie gospodarzy: wójta gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa i dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej (ZSO) odpowiedzieli między innymi: przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklętych, sekretarz Gminy
Małgorzata Gąszczak, radni gminy Łęka Opatowska, dyrektorzy szkół podstawowych z tereny gminy Łęka Opatowska, nauczyciele i uczniowie szkół,
harcerze, poczty sztandarowe, pracownicy urzędu gminy.
W sali widowiskowej urzędu gminy odbył się apel ku czci pamięci Żołnierzom Wyklętym przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej. Zaproszonych gości powitała dyrektor ZS w Łęce Opatowskiej Lidia
Jeziorna, która – wprowadzając w tematykę akademii – wspomniała i porównała sytuację Żołnierzy Wyklętych do sytuacji na Ukrainie: - Dzisiaj jesteśmy
świadkami tragicznych wydarzeń na Ukrainie, których sprawcą jest ten sam
reżim, który mordował polskich bezbronnych bohaterów. Ukraina spływa
krwią niewinnych ludzi: kobiet, dzieci, starców. Bądźmy w tym szczególnym
dla Polaków dniu solidarni z dumnym i bohaterskim narodem ukraińskim.
Uczniowie w swoim programie artystycznym przybliżyli nam, kim są
Żołnierze Wyklęci – mówili o tym, za co walczyli i umierali, jakie idee im
towarzyszyły, a także, czemu zostali wyklęci. Uroczystość była utrzymana w
poważnym, patriotycznym tonie. Wyjątkowa oprawa muzyczna podkreśliła
nastrój wydarzenia.
Oprac. Maciej Wardęga
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Gmina

REGION
Gminę Rychtal odwiedziła europoseł do Parlamentu Europejskiego, Andżelika Możdżanowska

ECHO RYCHTALA
marzec 2022, nr 9 (1002)

Wizyta gospodarcza
Mecz w barwie niebiesko-żółtej
w Rychtalu
Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej „Gramy dla Ukrainy” w Rychtalu

24 lutego br. na terenie gminy
Rychtal miała miejsce wizyta gospodarcza europoseł do Parlamentu
Europejskiego, Andżeliki Możdżanowskiej. W spotkaniu uczestniczyli

Dróg kwotą 7.499.994,00 zł, polegającej na budowie drogi powiatowej
na odcinku Zbyczyna-Drożki, będącej jednocześnie obwodnicą miejscowości Drożki.

Podczas spotkania omówiono jedną
z inwestycji, mających powstać w Rychtalu

włodarze trzech samorządów: Powiatu Kępińskiego – starosta Robert
Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka, Gminy Perzów – wójt Danuta Froń oraz Gminy Rychtal – wójt
Adam Staszczyk i przewodnicząca
Rady Gminy Aleksandra Olejnik.
Głównym celem spotkania było
omówienie inwestycji, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju

Spotkanie było również okazją
do pochwalenia się zrealizowanymi z
udziałem środków rządowych i unijnych inwestycjami, m.in. żłobkiem
„Pastorówka” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury. Podczas spotkania w
urzędzie gminy omówiono koncepcję
projektu budowy nowej Szkoły Podstawowej w Rychtalu oraz możliwości jej finansowania.
Oprac. KR

5 marca br. w rychtalskiej hali
sportowej przeprowadzony został
Charytatywny Turniej Halowej Piłki
Nożnej „Gramy dla Ukrainy”. Głównym celem imprezy sportowej było
zebranie środków pieniężnych oraz
produktów codziennego użytku dla
walczącej Ukrainy. Nie bez znaczenia jest także uwrażliwienie lokalnego społeczeństwa na tragedię, jaka
rozgrywa się tuż za wschodnią granicą naszego państwa.
Do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn, które w dniu poprzedzającym
zawody zostały podzielone na dwie
grupy. Pierwsza grupa rozpoczęła
swoje mecze o godzinie 15.00, grupa druga – o 17.15. Do półfinałów
dostały się zespoły: Orlik Słupia,

Blok Ekipa, Palety Team i Ukraina
1. Pierwszy półfinał należał do Palety
Team, drugi do Ukrainy 1. Ostatecznie pierwsze miejsce uzyskał zespół z
Ukrainy, wygrywając 2:1 z Paletami
Team.
Organizatorem imprezy w kwestii zbiórki datków i przygotowania
posiłku dla drużyn była lokalna grupa z Ukrainy, natomiast część sportową przygotował gminny koordynator sportu, Piotr Nasiadek. Należy
jednak podkreślić, że w realizacji
przedsięwzięcia wzięła udział spora
grupa polsko-ukraińska, działająca
na rzecz wsparcia Ukrainy. - Wszystkim zespołom i kibicom dziękuję za
stworzenie miłej, sportowej atmosfery. Rywalizacja była przednia,

oparta na zasadzie fair play. Wysoki
poziom gry zawodników sprawił, że
byliśmy świadkami dobrego widowiska sportowego. Wszyscy daliśmy
dowód na to, że wspieramy Ukrainę
w tych trudnych chwilach. Walczcie, nie poddawajcie się, a my, wasi
sąsiedzi, będziemy was wspierać, jak
tylko będzie to możliwe! – podsumował P. Nasiadek.
Skład zwycięskiego zespołu:
Roman Honchuk, Andrii Trojan,
Vitalij Lukashchuk, Volodymyr
Stogul, Mykola Herzanych, Łukasz
Janik, Pavel Bilyi, Sergej Tolkachev, Maks Hainatulin. Sędziowie:
P. Nasiadek, Yurii Horodchuk, Wiesława Zimoch-Stępień (sędzia sekretarz).
Oprac. KR

kurier baranowa
marzec 2022, nr 9 (1236)
W rozegranych 4 marca br. w kępińskiej hali sportowej Mistrzostwach Powiatu w Piłce
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych (Igrzyska Dzieci, r. 2009) triumfowały
teamy z gminy Baranów. Wśród chłopców najlepiej radzili sobie szczypiorniści z Baranowa, a wśród dziewcząt wygrały donaborowianki

Idź złoto do złota!

Władze gminy chwaliły się
zrealizowanymi zadaniami

Umowę zawartą 25 stycznia br. z projektantem, Andrzejem
Mrugałą, traktować należy jako preludium do inwestycji
długo wyczekiwanej przez mieszkańców Grębanina

Cenne preludium
Wykonawca tej umowy zobowiązany został do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grębanin”,
obejmującej swym zakresem: wykonanie mapy do celów projektowych,
wykonanie badań geotechnicznych,
opracowanie projektu budowlanego i zagospodarowania terenu oraz
oświetlenia drogowego, uzgodnie-
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nie opracowanej dokumentacji w
zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia robót budowlanych,
opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji
ruchu, opracowanie przedmiarów
robót, kosztorysów oraz specyfikacji
technicznych. Zakończenie umowy wyznaczono na 15 kwietnia br.
Wynagrodzenie wykonawcy wynosi
26.814,00 zł.
Oprac. KR

Do turnieju dziewcząt przystąpiły tylko dwa zespoły. W jedynym meczu SP Donaborów nie dał
żadnych szans kępińskiej „Trójce”,
wygrywając 22:1. Najskuteczniejszą zawodniczką została Wiktoria
Goj, najlepszą zawodniczką wybrano Karolinę Żurawkę, a najlepszą
bramkarką okrzyknięto Julię Kaczmarek. Wszystkie szczypiornistki to
reprezentantki szkoły Podstawowej
w Donaborowie, podopieczne Urszuli Kurek.
Do turnieju chłopców zgłosiły
się cztery drużyny. Pierwsze miejsce

...a w kategorii dziewcząt
– drużyna z Donaborowa
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Złoto w kategorii chłopców
wywalczyła drużyna z Baranowa...

zajęła Szkoła Podstawowa w Baranowie. Team Jacka Klyty w trzech
meczach stracił tylko dwa gole, wbijając rywalom aż 22. Drugie miejsce
wywalczyła Szkoła Podstawowa w
Bralinie, miejsce trzecie przypadło
Szkole Podstawowej w Krążkowych,
czwarte zajęła Szkoła Podstawowa nr
3 w Kępnie. Filip Pałka – najlepszy
strzelec (SP Baranów), Bartosz Góralski – najlepszy bramkarz (SP Baranów). Najlepszy zawodnik – Bruno
Gaweł (SP Bralin).
ems

Reklamy

ogłoszenia

RGI.6721.1.2021

Bralin, 2 marca 2022 r.

GMINA
BRALIN

w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół
Sanktuarium Maryjnego „Na Pólku” pod Bralinem
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 247) oraz uchwały Rady
Gminy Bralin nr XIX/127/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 21.03.2022 r. do 11.04.2022 r. w Urzędzie Gminy Bralin, Rynek 3, 63-640 Bralin,
w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w 29.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Bralin, Rynek 3, 63-640 Bralin, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Bralin z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2022 r.
Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 40 wyżej wymienionej ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres – Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, w pokoju nr 17, w godzinach pracy Urzędu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres:
e-mail: gmina@bralin.pl;
skrytka ePUAP: URZĄD GMINY  /06c0b7xkwf/skrytka
opatrzone tematem „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół Sanktuarium Maryjnego „Na Pólku” pod Bralinem”).
Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku
lub uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bralin.
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Bralin
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw
możesz skontaktować się - adres e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl
4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora

WÓJT GMINY bRALIN
/-/ Piotr Hołoś

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

US£UGI

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)

Wykonuję usługi remontowe i wykończenia
wnętrz: układanie płytek i paneli, malowanie,
łazienki, biały montaż, zabudowy z płyt K-G,
montaż drzwi, gładzie. Tel. 574 663 825.
(TK 13/02/22)

Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)

Wynajmę mieszkanie w Kępnie, około 75 m2.
Tel. 600 874 023.
(TK 9/02/22)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

NIERUCHOMOŒCI sprzedam

rolnicze

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

sprzedam

praca

Sprzedam sofę rozkładaną o wymiarach 2 x 1,2 m, w kolorze miodu,
w cenie 600 zł oraz duży stół rozkładany o wymiarach 2 x 0,9 m, po
rozłożeniu 2,7 m, w kolorze orzech,
w cenie 600 zł. Tel. 723 904 146.
(TK 10/02/22)

Firma z Kępna zatrudni stolarzy do skręcania
i montażu mebli na wymiar.
Tel. 577 005 669.
(TK 12/02/22)

NIERUCHOMOŒCI wynajmę

Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.

Sprzedam ostatnie trzy działki
na nowo powstałym Osiedlu Leśnik
w Nowej Wsi Książęcej,
pod lasem.
Działki 532/15, 532/20, 532/21.
Obręb ewidencyjny 300802_2.007.
Media, woda, energia elektryczna.
Tel. 601 913 137.

Firma ogólnobudowlana
zatrudni na umowę o pracę:
murarzy oraz pracowników
ogólnobudowlanych.
Wysokie stawki
godzinowe. Praca na
terenie Kępna. Możliwość
przyuczenia. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Zapewniamy dojazd
z Kobylej Góry.

Tel. 693 832 058

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Tygodnik Kępiński 10 marca 2022
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Recenzje

ogłoszenia
Łęka Opatowska,
10 marca 2022 r.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
John Glatt - „Zaginione dziewczyny”

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości, iż został
sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w użyczenie. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy
Łęka Opatowska i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano
na stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl. Okres
wywieszenia – 21 dni od 10 marca 2022 r. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr
111-112 (tel. 62 / 78 14 532).
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis

Wykonawcami koncertu są soliści i orkiestra
Narodowej Operetki Kijowskiej

„Zaginione dziewczyny” to przejmująca opowieść o Amandzie Berry, Ginie DeJesus i
Michelle Knight, które zostały porwane i uwięzione. Były przetrzymywane przez ponad
10 lat. W piwnicy domu kierowcy autobusu szkolnego Ariela Castro, potwora w ludzkiej
skórze, przeżyły prawdziwy koszmar. Gdy związane i skute łańcuchami cierpiały, narzeczona
Castro odwiedzała go w tym samym domu i wspólnie przygotowywali romantyczne kolacje.
Z niczego nie zdawała sobie sprawy. W maju 2013 r. dziewczynom udało się uciec. Historia
porwania i dramatycznego ratunku trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Jak to
możliwe, że nikt nie zauważył niczego dziwnego w zachowaniu mężczyzny,
który trzem kobietom zgotował prawdziwe piekło?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

K. N. Haner - „LoveInk You”
Issac kiedyś nie miał zupełnie nic, teraz ma wszystko. Pieniądze, sławę i zainteresowanie
ludzi o które w dzieciństwie i młodości w desperacki sposób rozpaczliwie błagał. Popełnił
wiele błędów, a to odbiło piętno na jego charakterze. Przystojny i arogancki bad boy liczy
się tylko z dwójką swoich przyjaciół z którymi prowadzi studio tatuażu. Nicholas i Kallan są
dla niego, jak bracia. Wychowali się razem w domu dziecka. Mieli tylko siebie, a moment w
którym ich zgłoszenie do reality show o tatuażystach wygrało z tysiącami innych zgłoszeń,
odmienił ich życie na zawsze. Nina to dziewczyna enigma. Zjawiła się w studiu chłopaków
na jedną chwilę, by w ostatecznie zrezygnować ze zrobienia sobie tatuażu. Dla Issaca
to codzienność, ale ta klientka wyjątkowo zapadła mu w pamięci. Dodatkowo, kilka dni
później, to właśnie ją spotkał, gdy obudzi się rano, na kacu, po imprezie nad basenem domu
swojego producenta. Wydawało mu się, że widzi anioła, ale on po prostu jeszcze
dobrze nie wytrzeźwiał… Mężczyzna postanawia spędzić z dziewczyną dzień, a
to wystarcza, by dostrzegł w dziewczynie coś innego niż w każdej innej.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Barry Lopez - „O wilkach i ludziach”
Lopez, sięgając do przepastnego archiwum literatury, historii, nauki i mitologii – a także
osobistych doświadczeniach z uwięzionymi i wolnymi wilkami – tworzy fascynujący portret
wilka: zwierzęcia zarówno realnego, jak i wyobrażonego przez ludzi z różnych kultur.
Biolog może postrzegać wilka przez naukę, podczas gdy Inuita widzi w nim rodzinę bardzo
podobną do swojej. Dla wielu rdzennych Amerykanów wilk jest także symbolem duchowym,
zwierzęciem, które może wzmocnić jednostkę i społeczność. Lopez przywołuje badania
naukowe, rozbija zabobony, które umożliwiły nam demonizować wilki, wyjaśnia mity i z
szacunkiem opisuje tradycje, pozwalając tym samym zrozumieć, w jaki sposób
to niezwykłe zwierzę tak mocno zrosło się z ludzkim życiem.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 10
SPONSORZY NAGRÓD:

KONCERT 10 TENORÓW + 28-Osobowa Orkiestra
25.03.2022 r., godz. 19.00
KĘPNO – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sportowa 9

Bilety: trybuna – 100 zł; parkiet –120 zł
Zamówienia i informacje: Tel. 600 368 416
Bilety: kwiaciarnia - Intermarche: 601 442 602
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 16 marca 2022 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. John Glatt - „Zaginione dziewczyny”,
2. K. N. Haner - „LoveInk You”,
3. Barry Lopez - „O wilkach i ludziach”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 nagrody otrzymuj¹:
Waleria Wabnic (Trzcinica),
Alina Pacyna (Kępno),
Tomasz Raczyński (Wieruszów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Nie daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich
planów, przyjmuj rady innych, ale nie daj im wpływać na swoje decyzje.

Byk 21 IV – 21 V
Pewna sprawa, która się opóźniała, wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej.
Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto Ci
przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi Ci wolne pole do popisu.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna
sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci na Twoją korzyść. We wszystkim pomogą Ci przyjaciele, a ich
dobre rady zachęcą Cię do działania. Karta wróży
też udaną imprezę i zapowiada nowe znajomości.

1. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 10.03.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
2. Apteka „Św. Maksymiliana” - 11.03.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
3. Apteka „Burchacińscy” - 12.03.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
4. Apteka „Na Zdrowie” - 13.03.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
5. Apteka „Dr. Max” - 14.03.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
6. Apteka „Na Zdrowie” - 15.03.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
7. Apteka „Przy Szpitalu” - 16.03.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Kępno, 3 marca 2022 r.

Rak 23 VI – 22 VII
Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący Cię
konflikt lub inną trudną sprawę. Nie zwlekaj, bo
w tym tygodniu wszystko zależy od Ciebie! Twoje
pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą Cię
do sukcesu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu będziesz kierować się intuicją.
W miłości staniesz się delikatny i romantyczny.
Unikaj jednak plotek i ludzi, których nie lubisz. Ich
krzywdzące opinie mogą Cię zranić, a nawet zawrócić z korzystnej dla Ciebie drogi.

Panna 23 VIII – 22 IX
Choć energii Ci nie braknie, powinieneś panować
nad nerwami. Będziesz tak szybki i pewny siebie,
że możesz nawet nie zauważyć, że uraziłeś przewrażliwione osoby. Słabszych traktuj z wyrozumiałością, a unikniesz towarzyskich problemów.

Waga 23 IX – 23 X
Przez lekkomyślność lub zaniedbanie możesz
stracić kogoś lub coś, na czym Ci zależy. Uważaj
więc na swoje czyny i słowa, które mogłyby zranić
kogoś bliskiego. Karta radzi, abyś był ostrożny także w sprawach finansowych.

Skorpion 24 X – 21 XI
Karta przestrzega przed odmawianiem innym pomocy. W razie problemów nie chowaj się za cudzymi plecami i odważnie przyznawaj się do swoich
czynów i poglądów. Twoje opinie lub spostrzeżenia mogą pomóc rozwiązać trudną sytuację.

Strzelec 22 XI – 21 XII

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Dzierżawa z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno, w drodze
bezprzetargowej na okres do 3 lat, tj. od 1 kwietnia 2022 roku od 31 marca
2025 roku, działki rekreacyjnej, stanowiącej nieruchomość gruntową
zabudowaną domkiem letniskowym, położoną na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Mikorzynie, Mikorzyn 56a, 63-600 Kępno, kompleksie
rekreacyjnym nr 1, oznaczoną w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie:
Mikorzyn, jako działka nr 973/49 o powierzchni 0,0230 ha, symbol klaso
użytku Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, dla której Sąd Rejonowy
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00044447/7, na rzecz osoby
fizycznej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od
8 do 29 marca 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz
strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisemnie na adres: Urząd
Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
I ZASTĘPCA burmistrza
miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Artur Kosakiewicz

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czeka
Cię radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli
jesteś samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci Ci w głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają
Cię namiętne chwile.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie bądź uparty i posłuchaj, co inni mają Ci do
powiedzenia. Brak kontaktu lub otwarta niechęć,
jaką komuś okazujesz, sprawi, że poczujesz się
osamotniony. Zastanów się, ilu masz przyjaciół i
poświęć im w tym tygodniu więcej czasu.

Ryby 19 II – 20 III
Będziesz serdeczny i wyrozumiały, co pozwoli Ci
pogodzić zwaśnionych przyjaciół lub zazdrosnych
współpracowników. W miłości czeka Cię powodzenie. Przed samotnymi szansa na namiętny
flirt! Bądź dobrej myśli, a szczęście Cię nie opuści.

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(P
W GODZ. 9.0
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24,
63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58,
602 570 336

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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